
 

 

UCHWAŁA NR XXX/242/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Dębica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LIV/580/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną Rady 

Miejskiej w Dębicy,”, 

2) §2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć komisję 

skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Dębicy,”, 

3) §2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Dębicy 

z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,”, 

4) §2 pkt 13) otrzymuje brzmienie: „Ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)”, 

5) §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący zarządów osiedli mogą uczestniczyć w pracach Komisji, 

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji bez prawa do głosowania.”, 

6) w §6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Rada odrębną uchwałą może przekazać osiedlom wyodrębnioną część 

mienia komunalnego i/lub środki finansowe, którymi osiedla będą zarządzać, z nich korzystać (w tym 

dochodami pochodzącymi z zarządzania) w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w odrębnej 

uchwale i statutach osiedli.”, 

7) §11 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „radom osiedli,”, 

8) w §11 ust. 2 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wyłącznie w zakresie ich ustawowych kompetencji.”, 

9) w §11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Przewodniczący Rady każdy projekt uchwały kieruje do Komisji 

właściwej merytorycznie do jego zaopiniowania oraz do wiadomości pozostałych Komisji.”, 

10) §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Projekt planu pracy Rady przygotowuje Przewodniczący Rady”, 

11) §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W miejscu, w którym odbywa się sesja Rady, należy zapewnić 

przestrzeń dla publiczności, dziennikarzy, a także zapewnić możliwość transmisji i utrwalania obrad za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.”, 

12) §17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Do wszystkich osób znajdujących się w miejscu, o którym mowa 

w ust. 1 mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe dla tego miejsca.”, 
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13) w §23 ust. 4 skreśla się pkt 9) a dotychczasowe pkt 10) i 11) otrzymują odpowiednio numery 9) i 10), 

14) w §29 dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu: 

„6. W razie stwierdzenia zaistnienia podczas głosowania jawnego istotnych, nie dających się usunąć 

wątpliwości co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błąd radnych co 

do głosowania, dopuszczalne jest przeprowadzenie powtórnego głosowania w tej samej sprawie 

(reasumpcja głosowania). 

7. Wniosek o reasumpcję głosowania jawnego może zgłosić każdy Radny, przedstawiając 

uzasadnienie. 

8. Wniosek o reasumpcję głosowania jawnego może być złożony wyłącznie na tej samej sesji Rady, 

podczas której miało miejsce głosowanie objęte wnioskiem. 

9. O przyjęciu wniosku o reasumpcję głosowania jawnego lub jego odrzuceniu rozstrzyga 

Przewodniczący Rady. Jeśli Przewodniczący Rady odrzucił wniosek, to wnioskodawca może wnieść 

o rozstrzygnięcie o reasumpcji głosowania przez Radę.”,; 

15) §30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych 

pieczęcią Rady a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna 

z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.”, 

16) w §30 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Dopuszcza się głosowanie tajne na innych zasadach, jeśli przepisy 

szczególne dopuszczają taką możliwość.”, 

17) §31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej sprawozdanie 

z działalności.”, 

18) §32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Komisji wchodzi od 3 do 8 członków, w tym przewodniczący 

Komisji i wiceprzewodniczący Komisji wybrani przez Radę.”, 

19) §32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.”, 

20) w §32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W razie niemożności pełnienia obowiązków przewodniczący 

Komisji powiadamia o tym Przewodniczącego Rady, który informuje wiceprzewodniczącego Komisji 

o konieczności wykonania wyłącznie określonych obowiązków przewodniczącego Komisji.”, 

21) §33 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „opiniowanie projektów uchwał Rady skierowanych do merytorycznego 

rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady.”, 

22) §35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez 

przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji zwołując posiedzenie określa czas i miejsce obrad, 

wskazane jest podanie tematyki obrad.”, 

23) §35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zwołanie posiedzenia Komisji odbywa się w formie ustnej, telefonicznej 

lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej) a czynności 

materialno-techniczne z tym związane (wprowadzenie informacji do środka komunikacji elektronicznej 

i/lub telefoniczne powiadomienie członków Komisji przynajmniej trzy dni przed posiedzeniem) wykonuje 

właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Dębicy.”, 

24) w §35 ust. 8 skreśla się zdanie drugie, 

25) §36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni w liczbie nie większej niż 

8, w tym przedstawiciele wszystkich klubów Radnych oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej wybrani przez Radę, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących Rady.”, 

26) §36 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą Radni w liczbie 

nie większej niż 8, w tym przedstawiciele wszystkich klubów Radnych oraz przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji i wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrani przez Radę, 

z wyjątkiem Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.”, 

27) w §36 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zajmują się wyłącznie sprawami przewidzianymi w Ustawie o samorządzie gminnym oraz innych 

przepisach prawa.”, 
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28) §38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W razie niemożności pełnienia obowiązków przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiadamia o tym Przewodniczącego Rady, który informuje wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o konieczności wykonania wyłącznie określonych obowiązków przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.”, 

29) §39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej 

przewodniczącego w miarę potrzeb z określeniem czasu i miejsca obrad, wskazane jest podanie tematyki 

obrad.”, 

30) §39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywa się w formie ustnej, 

telefonicznej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej) 

a czynności materialno-techniczne z tym związane (wprowadzenie informacji do środka komunikacji 

elektronicznej i/lub telefoniczne powiadomienie członków Komisji Rewizyjnej przynajmniej trzy dni przed 

posiedzeniem) wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Dębicy.”, 

31) §40 otrzymuje brzmienie: „Rozstrzygnięcia Komisji Rewizyjnej mają formę opinii lub wniosków i są 

przedkładane Radzie.”, 

32) §43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej rozstrzyga w głosowaniu 

Rada.”, 

33) w §44 ust. 1 po słowie „Komisja” dopisuje się słowo „Rewizyjna”, 

34) §50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W razie niemożności pełnienia obowiązków przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji powiadamia o tym Przewodniczącego Rady, który informuje 

wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o konieczności wykonania wyłącznie 

określonych obowiązków przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”, 

35) §51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwoływane są przez jej 

przewodniczącego w miarę potrzeb z określeniem czasu i miejsca obrad, wskazane jest podanie tematyki 

obrad.”, 

36) §51 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbywa się 

w formie ustnej, telefonicznej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty 

elektronicznej) a czynności materialno-techniczne z tym związane (wprowadzenie informacji do środka 

komunikacji elektronicznej i/lub telefoniczne powiadomienie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

przynajmniej trzy dni przed posiedzeniem) wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego 

w Dębicy.”, 

37) §52 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady wszystkie wpływające do Rady skargi kieruje niezwłocznie do rozpatrzenia 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując skargę może: 

1) wystąpić do Burmistrza bądź kierownika jednostki organizacyjnej gminy o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień w zakresie zarzutów stanowiących przedmiot skargi oraz udostępnienie dokumentacji 

źródłowej w danej sprawie, 

2) wystąpić do Rady z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu skargi, 

3) wysłuchać wyjaśnień skarżącego. 

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia 

skargi wraz z uzasadnieniem. Rozpatrzenie skargi może polegać w szczególności na: 

1) uznaniu skargi za zasadną, 

2) uznaniu skargi za bezzasadną, 

3) uznaniu skargi za bezprzedmiotową, 

4) uznaniu Rady za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi, 

5) pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia.”,; 
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38) §53 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O wyłączeniu członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozstrzyga 

w głosowaniu Rada.”, 

39) §57 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Miasta. Radny utrzymuje 

więź z Mieszkańcami oraz ich organizacjami a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez Mieszkańców 

postulaty, przedstawia je Radzie lub Burmistrzowi  do rozpatrzenia, nie jest jednak związany 

instrukcjami wyborców. 

2. Wnioski do Burmistrza, o których mowa w § 20, Radny składa w sprawach będących w zakresie 

zadań Miasta w celu realizacji konkretnych działań, zaspokojenia potrzeb Mieszkańców bądź innych 

spraw będących w kompetencji Miasta. 

3. Wnioski składa się w trakcie sesji Rady. Powinny być sformułowane w sposób zwięzły i jasny. 

4. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na wniosek nie jest możliwa w trakcie sesji Rady, to Burmistrz 

udziela odpowiedzi pisemnej i przekazuje ją w terminie do 14 dni od dnia przekazania wniosku. 

5. Zapisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do wniosków składanych w trakcie sesji Rady przez 

przewodniczących zarządów osiedli.”,; 

40) §59 otrzymuje brzmienie: „Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady oraz innych instytucji 

samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.”, 

41) §60 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, Komisji Rewizyjnej 

oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podpisem na liście obecności. 

2. Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność składając pisemne wyjaśnienie 

Przewodniczącemu Rady. 

3. Szczegółowe zasady usprawiedliwień, o których mowa w ust. 2 oraz konsekwencje nieobecności 

określa odrębna uchwała Rady.”,; 

42) w tytule Rozdziału IX skreśla się słowa „oraz Komisji”, 

§ 65. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo do 

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 4288


		2020-11-17T13:07:20+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




